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Grundejerforeningen GRANLY 

Bestyrelsesreferat nr. 2-2017   

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts 2017 hos Bibi Hartov  

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen. 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 Velkomst til nye medlemmer  

Per havde fået lavet vores papir og vil sende det på mail til os alle. Bibi sender også forslag på tekst 

til os alle. Uddeling af velkomst brevet vil Mona gerne stå for, vi blev enige om en buket pris på ca. 

150 til 200 kr.  

 Pasning af grøft og fællesareal 

Mona har kontakt med en gartner, han var ikke vendt tilbage med et tilbud som Mona kunne 

præsentere os for, Mona ville tage kontakt igen fredag og hører om han stadig var interesseret. 

 Saltning af veje 

Der har været nogle misforståelser omkring saltning af Granvej, derfor er der nogle gange ikke 

blevet saltet. 

Der vil fremover blive saltet på alle vores veje efter behov. 

3. Økonomi 

 Kontingent indbetalinger 

Ole og Bibi har haft deres udfordringer med opkrævningerne da ikke alle vores adr. oplysninger på 

grundejerne har været rigtige, derfor er der grundejer som ikke har betalt bevidst eller ubevidst. Vi 

har nu styr på alle oplysninger og de grundejer der ikke har betalt har fået en betalingsfrist til d. 6 

marts 2017. 

Fremover skal vi være mere opmærksomme på adr. ændringer, som vi ikke altid får besked om ved 

hus salg.    

 Konto indestående  

Bibi fremlagde bank papir på vores forskellige konti og på Danske Direkte står der kr. 129.314,94 og 

på Danske Indlån kr. 23.091,67 kr.  

 Værdipapirer 

Vores værdi papirer udgør kr. 389.406,00 

4. Generalforsamling 2017 

 Bookning af lokaler 

Ole har booket kantinen på Bjørnehøjskolen, det blev aftalt af Mona afhenter nøgle hos pedelen 

ugen før generalforsamlingen.  
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Mona står for indkøb af smørrebrød og vil selv lave et par ostefade til vores buffet, det blev aftalt at 

der regnes med 3 stykker smørrebrød til hver, og der regnes med at der er et par stykker der har 

glemt at tilmelde sig. Mona køber også vin og vand, men Bibi køber vinen til vores dirigent.                                                                     

Per køber bestik og diverse (som han plejer).                                                                                             

Jens tager med til ”opvask” + viskestykke.                                                                                                   

Alle husker proptrækker 

 Indkaldelse 

Ole skriver indkaldelsen, Ole husker at skrive at formanden er på valg. 

Per oplyser at han ikke genopstiller til bestyrelsen.  

Ole opstiller gerne til bestyrelsen men ikke som formand, derfor må vi se efter nogle oplagte 

kandidater til formandsposten, Robert Hansen på Granvej blev nævnt, Ole ville tage en snak med 

Robert om han kunne være interesseret i formandsposten. Vi blev også enige om at fremsætte et 

forslag omkring ændring af vedtægterne omkring valg af formand, så det er den samlet bestyrelse 

der vælger formanden. Ole vil lave et udkast. 

 Regnskab + budget 

Vi har fået flere gebyrer fra banken og vi skal have vores bøde medregnet i budgettet for 2017, 

Bøde er vi enige om vil gå under vedligehold af grønne arealer.  

Bibi laver det sidste vedr. budgettet, eventuelt sammen med Susanne (revisor). 

Bestyrelsen forslår samme kontingent som sidste år. 

 Valg af bestyrelse 

Vi prøver at finde en formand, Ole genopstiller gerne som menigt bestyrelsesmedlem det gør Jens 

også, Per har takket nej til endnu en periode. Vores revisor samt suppleanter har takket ja til endnu 

en periode.  

 Forslag vedr. fartbegrænsning 

Vi skal have økonomien med ind i forslaget. 

Mona og Bibi vil tage rundt i foreningen og se om de kan få grundejerne til at møde op på 

generalforsamlingen eller give dem en fuldmagt til generalforsamlingen omkring afstemning for 

eller imod vejbump. Per hjælper med tegning af veje og sætter nogle bump ind hvor det vil give 

bedst mening for at dæmpe farten. 

 Forslag vedr. regnvandsseparering 

Bestyrelsen stiller forslag til regnvandsseparering, Per laver et oplæg / forslag. 

5. Evt. 

            Intet under evt. 

6. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde holdes hos: 

Det blev aftalt at holde møde (kaffemøde) hos Ole d. 23 marts 2017, såfremt der kom nogle forslag der 

skulle drøftes, Ole vil skrive / ringe rundt.                                                                                                                     

Møde slut: kl. 21:15                                                                                                                                                               

Ref.:  JCJ d. 3.03.2017 
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